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Summary &   
ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน 
ประจำเดือนมีนาคม 2565 

บลจ. กรุงไทย 
สภาวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังร้อนแรงต่อเนื่อง โดย 1Q22 มีโอกาสถูก revise up จากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. 

ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดอยู่ที่ 7.5%YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่าที่คาดการณ์ โดย Contribution ของ
การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มกระจายตัวออกจากหมวดพลังงานไปสู่กลุ่มสินค้าอื่นแล้ว โดยการเพิ่มขึ้นของราคาค่าเช่า ซึ่งคิด
เป็นกว่า 1/3 ของตะกร้าใช้จ่ายของผู้บริโภค ดังนั้นค่อนข้างมีผลต่ออำนาจการซื้อของคนและการหา substitute ที่ยากจะทำให้แรง
กดดันด้านบวกต่อเงินเฟ้อยังคงดันให้ CPI อยู่ในระดับเกินกว่ากรอบเป้าหมายของ Fed ต่อไป โดย Rent ปรับสูงขึ้นแตะ 4% ซึ่งสูงกว่า 
Long term average ที่ 3.3% ทั้งนี้ Building activity ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นน่าจะช่วยลดแรงกดดันได้บ้างในอนาคต แต่ระยะสั้น คาดว่า
แรงกดดันจะยังทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงในหมวดค่าเช่าต่อไป ด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ Retail sales ปรับตัวสูงข้ึนกว่าคาดเกือบ 2 
เท่า สะท้อน Demand ที่ยังคงสูงต่อเนื่อง โดย 8 ใน 13 หมวดมีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการค้าปลีกในฝั่ง e-commerce ยังมาเป็นอันดับ
ที่หนึ่ง สะท้อนว่าการระบาดของ Omicron แม้ผู้คนจะออกไปจับจ่ายน้อยลงแต่การซื้อออนไลน์ยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ Demand 
ของสินค้าทุนสำหรับฝั่งกิจการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าการลงทุนและมุมมองการผลิตในระยะข้างหน้า ธุรกิจยังเชื่อว่าอุป
สงค์ยังแข็งแรง ดังนั ้นในไตรมาสแรก ศก. สหรัฐฯ มีโอกาสได้รับการ Revise up จากการเร่งตัวขึ ้นทั ้ง Consumption และ 
Investment Comment ด้าน Fed เริ่มกังวลกับการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน ในขณะที่ผลผลิตเท่าเดิม ซึ่งน่ันหมายความว่า Labour 
shortage กำลังทำให้เกิด Inflation ที่อาจลากยาว เนื่องจาก ในสภาวะปัจจุบันท่ี Manufacturing Output ยังคงที่เทียบเท่ากับช่วงที่
เกิดวิกฤติ แต่ค่าแรงได้ทยอยปรับขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ Jobs Vacancies ที่ยังคงอยู่ท่ีระดับ 12 ล้านตำแหน่งสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เรามองภาวะสงครามยังส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในทางตรงไม่มาก ดังนั้นนโยบายการเงิน
ยังคงเป็นการปรับดอกเบี้ยขึ้นราว 5-7 ครั้งในปีนี้ พร้อมกับ Fed ได้เริ่ม พูดคุยมากขึ้นเกี่ยวกับการทำ QT และจะค่อยๆเปิดเผยต่อ
สาธารณะในการประชุมครั้งถัดๆ ไป ซึ่งนัยยะของ Message ที่สื่ออกมาในรอบนี้ คือการที่ fed มีแนวโน้มที่จะปรับลดการถือครอง 
MBS ใน SOMA ไปถือ Treasuries แทนโดยการขายและ Reinvest ซึ่งเรามองว่าในช่วยแรกการ Switching จะเป็นสัญญาณของการ
เริ่มลด balance Sheet โดยเรามองJackson Hole มีแนวโน้มที่จะ Discuss เกี่ยวกับวิธีการและปริมาณในการปรับลดงบดุลของ Fed 
ก่อนจะเริ่มทำในเดือน ก.ย. 

เศรษฐกิจยุโรปถูกกดดันจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่อง โดยยุโรปประกาศคว่ำบาตรและตัด
รัสเซียออกจากระบบ SWIFT หากปัญหายืดเยื้อจะส่งผลให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากราคาก๊าซและน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การระบาด     
โควิด-19 รุนแรงลดลงแล้วซึ่งภาคบริการจะค่อยๆ เริ่มฟื้นตัวโดยอาจเกิดสภาวะ pent-up demand ระยะสั้น ส่วนภาคการผลิตยังคง
ฟื้นตัวจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น การส่งมอบวัตถุดิบนั้นใช้เวลาน้อยลง แต่ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นยังกดดันผู้ประกอบการ ในด้านเงินเฟ้อ HICP 
เดือน ก.พ. ที่คาดการณ์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็น 5.8% y/y จากราคาสินค้าทั้ง 4 หมวดหลัก ซึ่งคาดว่าเดือน มี.ค. ยังคงทรงตัวสูงจาก
ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของสองประเทศ ส่วน ECB จะมีการประชุมในเดือน มี.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อและ
ตัดสินใจด้านมาตรการซื้อสินทรัพย์และการทำ rate hike ในช่วงปลายปีนี้ แต่ถ้าปัญหารัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อจะทำให้ ECB ขยายเวลา
มาตรการซื้อสินทรัพย์ออกไปรวมถึงไม่เร่งขึ้น policy rate 
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เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดโควิด-19 รอบที่ 6 แต่ความรุนแรงมีทิศทางผ่านจุดสูงสุดแล้ว เราอาจเริ่มเห็นการ

ผ่อนคลายมาตรการกึ่งฉุกเฉินในเดือน เม.ย. กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือน ก.พ. หดตัวตามการระบาด อุปสงค์ในภาคการผลิตและภาค
บริการชะลอตัวลง และผลผลิตอุตสาหกรรมนั้นลดลง ขณะที่ภาคบริการได้รับผลเชิงลบหนักกว่า ยอดการค้าปลีกหดตัว ผู้ประกอบการ
ต้องลดราคาขายสินค้า ส่วนปัจจัยบวกคือ ภาคการส่งออกท่ีขยายตัวได้แม้ชะลอตัวลงในเดือน ม.ค. ตามการส่งออกยานยนต์ที่ลดลง แต่ 
ใน Q1 อุปสงค์โลกต่อสินค้าญี่ปุ่นยังคงสูงโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ด้านเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ชะลอตัวลงท้ังเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐาน แต่ใน 
Q2 อาจเร่งตัวขึ้นได้จากราคาพลังงานและราคาค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น ส่วน BOJ ยืนกรานการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อน
คลายพิเศษต่อไป แม้ว่าเงินเฟ้อระยะข้างหน้าอาจสูงขึ้นตามราคาพลังงานโลกแต่ CPI คงไม่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนัก และ BOJ ยืนยันที่จะซื้อ 
10-year JGBs ไม่จำกัดเพื่อบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนท่ี 0% +/- 25 b.p.  

เศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวและรัฐบาลจะใช้นโยบายเศรษฐกิจมหภาคกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รัฐบาลเริ่มศึกษาแนวทางนโยบาย
ควบคุมโควิด-19 อื่นๆ ส่วนภาคการผลิตฟื้นตัวจากยอดคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นแม้ผลผลิตจะชะลอตัวลงส่วนภาคที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมฟื้น
ตัวในอัตราที่เร็วกว่า สภาพคล่องในเศรษฐกิจ TSF เดือน ม.ค. เพิ่มสูงขึ้นมากจากยอดปล่อยสินเช่ือใหม่ และมีการออกพันธบัตรรัฐบาล
และหุ้นกู้เอกชนเพิ่มขึ้น รัฐบาลกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น ด้านเงินเฟ้อทั่วไปทั้ง CPI และ 
PPI ชะลอตัวลงในเดือน ม.ค. ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับเดือนก่อน ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ มีปัจจัยบวกจาก guideline ที่ให้รัฐบาล
ท้องถิ่นอนุมัติให้บริษัทนำเงินที่อยู่ในบัญชี escrow ซึ่งได้จากการขาย presales มาใช้ในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น และสถาบันการเงินหลายแห่ง
ลดอัตราดอกเบี้ย mortgage rate ในเดือน ก.พ. เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ผู้บริโภค ส่วนธนาคารกลางจีน (PBOC) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 
3.7% และ 5-year LPR ที่ 4.6% เท่าเดิม รวมถึงปล่อยสินเช่ือ MLF เพิ่มขึ้นในเดือน ก.พ. เรามองว่า PBOC จะใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายเพิ่มเติมในเดือน มี.ค. เช่น การลดสัดส่วน RRR, การลดอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ เป็นต้น  

เศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นเศรษฐกิจไทย Q1 อาจชะลอตัวลงทั้งในด้าน
การลงทุนและการบริโภค แต่มาตรการด้านการคลังคงช่วยบรรเทาผลกระทบระดับหนึ่ง ส่วนภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวช้าๆ โดยมีปจัจัย
บวกจากการที่ภาครัฐลดขั้นตอนการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากชาติอื่น เช่น ซาอุฯ อินเดีย เป็น
ต้น ภาคการผลิตฟื้นตัวต่อเนื่องโดยดัชนี MPI เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันโลก ส่วนการ
ส่งออกเดือน ม.ค. ยังขยายตัวได้แต่เดือน ก.พ. อาจชะลอตัวลงจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน แต่ผลกระทบจำกัด ด้านเงินเฟ้อยังเพิ่ม
สูงขึ้นในเดือน ก.พ. ทั้ง core และ headline จากราคาพลังงานและอาหารเป็นหลัก ซึ่งจะผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นต่อไปในเดือน 
มี.ค. ส่วน BOT คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวแต่โอไมครอนเป็นปัจจัยเสีย่ง ระดับเงินเฟ้ออาจเพิ่ม
สูงขึ้นใน H1 จากราคาพลังงานและอาหารสด แต่เงินเฟ้อที่คาดการณ์ระยะปานกลางยังอยู่ในกรอบ ส่วนความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนจะ
ทำให้เงินบาทผันผวนระยะสั้น และเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งข้ึนอยู่กับระยะเวลาความขัดแย้ง 
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สภาวะตลาดทุน 

ภาวะลงทุนเดือนก.พ. ดัชนีฯมีแนวโน้มเป็นบวกฟื้นตัวต่อเนื่องจากช่วงปลายเดือน ม.ค. ก่อนที่จะมีความผันผวนในช่วงครึ่ง
หลังของเดือน ก.พ. จากเหตุการณ์ที่เกิดความตึงเครียดขึ้นกรณีรัสเซีย-ยูเครน  อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบแต่
ดัชนีฯยังมีความแข็งแกร่งกว่า ตลาดหุ้นหลักๆของโลกทั้งในสหรัฐและยุโรป ซึ่งมีการปรับตัวลดลงมาแรงและลดลงกว่า 2% - 3% ใน
เดือนนี้ เนื่องจากมีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยหนุนให้ดัชนีฯยืนอยู่เหนือ 1,650 จุดได้ และแม้ว่าทั่วโลก คงมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น แต่ด้วยมาตรการภาครัฐ กลับตรงข้ามมีแนวโน้มที่มีความผ่อนคลายให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆโดยมีข้อจำกัดที่ลดลง และไม่ใช้
นโยบายการปิดเมืองเหมือนในอดีต จะเห็นหลายๆประเทศเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น, นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอนของนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวงจร
การขยับขึ้นดอกเบี้ยในประเทศของไทยมีความล่าช้ากว่า มองว่าจะไม่เห็นการขยับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ แบงก์ชาติในปีนี ้ และ
แนวโน้มเงินเฟ้อที่ต่ำกว่ากลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีให้มีเงินลงทุนไหลเข้าตลาดหุ้นบ้านเราต่อเนื่องในปีนี้ รวมถึงมีปัจจัย
บวกจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 4/65 ออกมาดีกว่าที่คาดส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวได้ 1.6% 
มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี 1.2 % ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 4%, สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมันท่ีพุ่งสูงขึ้น 
มาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ นั้น ส่งผลให้ นักลงทุนมีการกลับเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีความปลอดภัยสูง และกลุ่มที่สัมพันธ์ ใน
ทางบวกกับราคาน้ำมัน ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี Market cap. ขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นไทยเช่นกัน กอปรกับมีการเก็งกำไรตามผล
ประกอบการที่ทยอยประกาศออกมา ส่งผลให้สุดท้าย ณ สิ้นเดือน ก.พ. ดัชนีฯปิด ที่ 1 ,685.18 จุด เพิ่มขึ้น 2.21% MoM ขยับขึ้นมา 
12.59% YoY และบวก 1.66% YTD นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จำนวน 61,336 ล้านบาท YTD เข้ามาซื้อสุทธิแล้ว 
75,570 ล้านบาท พอร์ตโบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 4,634 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 26,292 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุน
สถาบันขายสุทธิ -39,678 ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนกว่าตลาดรวม ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (+
6.95%) และกลุ่มค้าปลีก (+6.53%) และกลุ่มไอซีที (+6.12%) ส่วนหุ้นกลุ่มหลักๆ ที่มีราคาเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าตลาดรวม ได้แก่ กลุ่ม
การเกษตร (-5.54%) กลุ่มปิโตรเคมี (-5.24%) และกลุ่มประกัน (-4.24%) 
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สภาวะตลาดตราสารหนี้ 

สภาวะตลาดตราสารหนี ้ในช่วงที ่ผ่านมา  Yield Curve ของตราสารหนี ้ไทย ปรับตัวในกรอบแคบและราบลง (Bull 
Flattening) 2-7 Bps จากตราสารช่วงตรงกลาง Curve (5-7 ปี) มีแรงซื้อเข้ามากกว่ากว่าช่วงอายุอื่น โดยปัจจัยในประเทศจากการ
รายงานตัวเลข GDP ไทยออกมาดีกว่าคาดโดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4/2564 ขยายตัว 1.9% (YoY) ประกอบกับมีการผ่อนคลาย
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ รวมทั้งผ่อนคลายให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น แม้ว่าตัวลขการ
ติดเชื้อในประเทศจะทยอยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่อัตราการเสียชีวิตที่ยังต่ำเป็นปัจจัยให้ลดคลวามกังวลลงจากการระบาด  

ด้านต่างประเทศ ความกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่งผลให้ Yield Curve ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในตัวอายุสั้น จาก
แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่อาจเร็วขึ้นหลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรวดเร็วแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และสงครามอาจดัน
ราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกซึ่งจะกระทบต้นทุนการผลิตและผลกัดันเงินเฟ้อ และการอาจกดดันฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหากไม่รบีจัดการ โดยแรงส่ง
ด้านเงินเฟ้อยังสูงและคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed มีการปรับเพิ่มขึ้น ทำให้ตราสารหนี้ระยะสั้นของสหรัฐฯ Yield สูงขึ้น ด้าน
การคงท่ีของ Yield ระยะยาว สะท้อน Tightening cycle ที่น่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่ยาวนัก จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่จะ
ค่อยๆ ปรับลดลง ตามการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจต่างๆ ประกอบกับความตึงเครียดในยูเครนทำให้ความต้องการพันธบัตร
ระยะยาวเพื่อปกป้องความเสี่ยงปรับเพิ่มขึ้น โดยสรุป ตราสารหนี้ไทยอายุ 2 และ 10 ปี ปิดที่ 0.71%, 2.19% ตามลำดับ ด้านตราสาร
หนี้สหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี ปิดที่ 1.43%, 1.82% ตามลำดับ 


